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Κλιματική 
ουδετερότητα - Κτίρια 
χαμηλού ανθρακικού 

αποτυπώματος  



• Μείωση ΑτΘ ≥42% vs 1990,( ≥56% vs 2005,

≥75% ΣΕΔΕ, ≥33% εκτός ΣΕΔΕ)

Oδικός Χάρτης για τα θέματα του Κλίματος και 
της Ενέργειας, με  στόχο την βιώσιμη μετάβαση 
σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως 
το έτος 2050

Green Deal
ΕΣΕΚ → 
ΜΣ 50

νέος 
κλιματικός 

Νόμος  
Fit to 55% REPOWER

EU



Διαμορφώνεται ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της 
πράσινης μετάβασης; έμφαση στην ενίσχυση των προτάσεων του “Fit for 55”

“ενδεχόμενο ενίσχυσης των 

προτάσεων της δέσμης «Fit for 

55» με αύξηση του επιπέδου

φιλοδοξίας ή ταχύτερη 

εκπλήρωση των στόχων για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

και την ενεργειακή απόδοση”

Green deal

Fit for 55

ETS / BRT/ 
SCF

CEF, 
Innovation,
Moderniza-
tion Fund

REPowerEU

State aid & 
taxonomy

RRF

Αναθεώρηση 

Οδηγιών και 

Κανονισμών υπό 

εξέλιξη

Το νέο ΣΕΔΕ για τα κτίρια:
αυτόνομο σύστημα το οποίο 
θα τεθεί σε λειτουργία μετά το 
2025, κτίρια κατοικιών.



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΤΑ

Αθήνα 28.06.2022

Εθνικός 
Κλιματικός 

Νόμος 
4936/2022

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων 
από τα κτίρια

Από το 2025, απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης.

Από το 2030 το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά
αναμεμειγμένο με 30% ανανεώσιμο καύσιμο

Από το 2023, σε όλα τα κτίρια πλην κατοικιών και ξενοδοχείων με κάλυψη >
500 τ.μ. τοποθετούν υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 30% της κάλυψης
φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά. Δυνατότητα εξαιρέσεων ορισμένων
κατηγοριών.

Από το 2023 και μετά, στο ΣΕΑΚ της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015
συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018.



REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια

1 Σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα της 

Ρωσίας πολύ πριν από το 2030

▪ διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

▪ αύξηση των εισαγωγών ΥΦΑ και των εισαγωγών μέσω αγωγών 

από μη Ρώσους προμηθευτές

▪ αύξηση των επιπέδων βιομεθανίου και υδρογόνου

2 Ταχύτερη μείωση της εξάρτησής από τα ορυκτά καύσιμα

Σε επίπεδο κατοικιών, κτιρίων και βιομηχανίας, καθώς και σε

επίπεδο συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό:

▪ Ενίσχυση των κερδών ενεργειακής απόδοσης

▪ Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

▪ Μετριασμός των ενεργειακών τιμών λιανικής και στήριξη των 

ιδιαίτερα εκτεθειμένων ομάδων

▪ Προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα με την εξασφάλιση 

επαρκών ποσοτήτων αποθηκευμένου φυσικού αερίου



Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης MEPs
Kτίρια και κτιριακές μονάδες κατοικιών το αργότερο: 

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης Z· και (2027 μη κατοικίες)

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης Ε·(2030 μη κατοικίες)

Στόχος είναι η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος & η απανθρακοποίηση έως 
το 2050



Ευχαριστώ πολύ


